
Návod k obsluze

  Rýhovací stroj 
KSL 435



Použití: 
Rýhovací stroj je určen pro konečné zpracování grafických materiálů až do formátu A2. Na 
rýhovacím stroji je možno zpracovat i papír se speciální povrchovou úpravou např. 
oboustranně laminovaný. 
Rýha zhotovená tímto strojem umožňuje snadné ohýbání např. svatebních oznámení, 
pozvánek, jídelních lístků, propagačních materiálů apod. Předností stroje je praktická 
konstrukce, nenáročná obsluha a přesnost, s kterou pracuje. 

Popis: 
Rýhovací stroj má posuvný doraz, který je možno nastavit podle milimetrové stupnice, 
umístěné na obou stranách základny. Podle této stupnice vyrovnáme posuvný doraz s 
rýhovacími lištami. Nastavená poloha se zajišťuje dvěma šrouby. 
Stroj dále obsahuje pomocný doraz, který lze použít při rýhování pod úhlem 45o. 

Instalace: 
Po rozbalení se stroj umístí na rovnou pevnou plochu. Po nasazení a zajištění kliky a po 
nastavení dorazu je stroj připraven k použití. 

Nastavení stroje pro použití rýhy 0,8 (1,0 1,8 mm): 
Stroj je vybaven horní lištou 1 a spodní lištou 2, která je po montáži v poloze pro rýhu  
1,5 mm. Spodní lištu 2 je možno po odklopení zajišťovací páčky vysunout a otočit ji o 90 
/180 o a tím změnit šířku rýhy na 0,8/1,5/1,8 .  
V případě, že po rýhování není hloubka rýhy stejná na obou stranách papíru, je možno horní 
lištu 1 vyrovnat se spodní lištou 2 následovně: 
Po odšroubování krytu povolíme šrouby 3 (4x) a při trvalém zmáčknutí kliky s vloženým 
kartonem mezi rýhovacími lištami šrouby silně dotáhneme. 

Poučení: 
Po ukončení životnosti odevzdejte výrobek do sběrny druhotných surovin. Všechny části 
stroje jsou recyklovatelné. 

Technické údaje: 
Max. prac. šířka:  435 mm 
Max. hmotnost papíru: 400 g/m2 

Šířka rýhy: 0,8/ 1,0/ 1,5 / 1,8 mm 
Rozměry stroje  95 x 505 x 505 mm 
Váha stroje: 13,5 kg 

1 - Horní lišta 
2 - Spodní lišta 
3 - Šroub 
4 - Zajišťovací 
      páčka 

4 

1 

2 

3 


	Einstellen der Maschine zur Ingebrauchnahme der Nut 0,8 (1,0 1,8 mm):

